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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání
distančním způsobem
MŠMT upozorňuje, že od 7. 2. 2022 nabyl účinnost zákon o mimořádném ředitelském volnu
a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při onemocnění COVID-19.
Více informací naleznete zde:
https://www.edu.cz/informace-msmt-ohledne-zakona-o-mimoradnem-reditelskem-volnu-amimoradnem-vzdelavani-distancnim-zpusobem-pro-obdobi-epidemie-onemocneni-covid-19/
Zákon v plném znění naleznete v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Ministerstvo školství zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních
učebních pomůcek. Podpora ve výši 4,3 mld. korun je určena pro mateřské, základní a střední školy
a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finančním zdrojem této
intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation
EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021–2026 z evropského Nástroje pro oživení
a odolnost.
Školy v roce 2022 obdrží do svých rozpočtů finanční prostředky současně na dva účely:
• na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich
digitálních kompetencí,
• na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální
propasti.
Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy jsou zveřejněny ve
Věstníku MŠMT. Školy soukromé a církevní získají finanční prostředky formou dotační výzvy.
O jejích podmínkách budou informovány prostřednictvím datové schránky v 1. čtvrtletí roku 2022.
S poskytnutím finančních prostředků školám připravilo ministerstvo i metodickou podporu, která je
k dispozici na nových stránkách https://edu.cz/digitalizujeme. Na novém webu školy dále naleznou
i rubriku týkající se správy ICT, která obsahuje inspirativní rozhovory s příklady dobré praxe
a příručku pro ředitele. To vše je doplněno o nový Standard konektivity a bezpečnosti škol
a o edukační videa na téma Bezpečné školní digitální infrastruktury.
Kromě informací budou k dispozici i odborní konzultanti v terénu. Národní pedagogický institut ČR
připravuje síť tzv. „IT guru“, kteří školám s celým procesem digitalizace a s výběrem zařízení
pomohou. Pro ředitele i pedagogy jsou připraveny vzdělávací kurzy, které NPI ČR nabízí
prostřednictvím svých krajských center. Kurzy na podporu rozvoje digitální kompetence
v jednotlivých oborech a kurzy pro gymnázia jsou v přípravě. Podrobně o podpoře NPI ČR na
https://revize.edu.cz/. Školy obdržely detailní informace včetně vyčíslení finanční podpory
prostřednictvím datových schránek, viz také: https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnichprostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/.
V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím formuláře zde nebo je zasílat přímo na
e-mail digitalizujeme@msmt.cz.
Odkaz:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-posle-skolam-penize-nadigitalizaci
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Činnosti MŠMT v oblasti prevence
MŠMT si uvědomuje obsáhlost a důležitost tématiky kyberprevence a podniká v této věci několik
činností, na kterých spolupracuje se stakeholdery zabývajícími se tématem kyberprevence jak ve
veřejné, tak v soukromé sféře. V rámci Dne bezpečnějšího internetu vydává tento souhrn aktivit
MŠMT v oblasti kyberprevence.
Mezi hlavní činnosti MŠMT patří:
Workshop k tématu Digitální wellbeing se zástupci veřejné i soukromé sféry uvedený v říjnu 2021
a jeho plánovaný follow up věnovaný implementaci digitálního wellbeingu
Návrh a rozpracování oblastí kyberprevence a bezpečného chování na internetu do RVP ZV (ve
spolupráci s NPI)
Návrh a rozpracování oblastí kyberprevence a bezpečného chování na internetu RVP *G a SOV
(ve spolupráci s NPI)
Zpracování Závěrů Rady EU na téma digitální wellbeing (3 pilíře dokumentu: digitální dovednosti
ve vztahu k digitálnímu wellbeingu; vzdělávací metody; digitální ekosystém)
Výzva pro členy DigiKoalice a širokou veřejnost ke Dni bezpečnějšího internetu – infografika (viz
níže) na téma Implementace digitálního wellbeingu – Jaké aktivity podnikáte v rámci
implementace digitálního wellbeingu ve vaší společnosti/škole/firmě/rodině? Vyplňte krátký
dotazník a sdílejte tak aktivity s pozitivním dopadem.
Odkaz: https://www.edu.cz/cinnosti-msmt-v-oblasti-kyberprevence/

Národní plán doučování – nejčastější otázky a odpovědi
MŠMT zřídilo infolinku pro nejčastější otázky a odpovědi k Národnímu plánu doučování.
Infolinka je k dispozici ve všední dny v době od 8:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle 778 976 129.
Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://doucovani.edu.cz/faq

Metodické kabinety – praktické tipy do výuky
Metodické kabinety, které fungují od roku 2019 a které aktuálně sdružují více než 2500 učitelů, nově
připravily dalších pět metodických příruček s praktickými tipy do výuky. Mohou je zdarma využívat
všichni učitelé a řadí se tak vedle workshopů, webinářů nebo konzultací k ICT mezi další formy
profesní podpory projektu SYPO a NPI ČR. Na financování projektu se podílí MŠMT a EU.
O metodických příručkách SYPO
Učitelům na míru
Přehled metodických příruček SYPO
O metodických kabinetech
Přehled metodických příruček SYPO
Kabinet Český jazyk a literatura
• Možnosti integrace ve výuce českého jazyka
• V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii
Kabinet Informatika a ICT
• 18 odstínů cloudových technologií (pdf, online)
• Příklady dobré praxe, aktivity do online i běžné výuky
Kabinet Matematika a její aplikace
• Online metodická příručka Matematika a její aplikace
• Formativní hodnocení
Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
• Digitální kompetence pro všechny
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Kabinet Přírodovědné vzdělávání
• Přírodovědná gramotnost
Odkaz: https://www.edu.cz/metodicke-kabinety-prinaseji-ucitelum-zdarma-dalsi-prakticke-tipy-dovyuky/

Doučování po organizační a legislativní stránce
Na stránkách edu.cz naleznete zajímavé odkazy týkající se doučování po organizační i legislativní
stránce – jak na to ve škole:
Národní plán doučování od 2022; První zkušenosti z doučování 2021; Kdo potřebuje doučování? Kdo
může doučovat? Když doučují učitelé; Odměna za doučování; Jak komunikovat se žáky a rodiči?
Povinná publicita; Vykazování a finanční vypořádání.
Více informací:
https://doucovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Věstník MŠMT 01/2022
Věstník MŠMT. Ročník LXXVIII. Sešit 1/2022 (128 s.).
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
Část normativní
• Statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
• Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely
poskytování dotací soukromému školství
• Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely
poskytování dotací církevnímu školství
• Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy – plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších
finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře na rok 2022
MSMT 01-2022
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-01-2022
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
INFO ČŠI – informační magazín
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání
jsou zveřejněny např.:
• Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání
• Čtenářské strategie pro 21. století
• Přístupy k náročnému chování dětí
• Společné znaky úspěšných základních škol
• Reporty pro ředitele škol a školských zařízení
• Online vzdělávání pro učitele k rozvoji dovedností žáků
Ve formátu elektronické publikace:
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/INFO-CSI-%E2%80%93-informacni-magazin_01-2022

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových
kompetencí
Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně
věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem
této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových
kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií, a kromě návrhu konkrétních
nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových
kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.
Dokument formuluje výchozí kritéria pro hodnocení jednotlivých klíčových kompetencí při sledování
činnosti učitele ve výuce a při sledování činností žáka, ale i pro využití dalších dokladů zjistitelných
v průběhu hodnoticího procesu pozorováním, rozhovorem nebo z vhodných a relevantních podkladů
a dokumentů a obsahuje také samotné návrhy nástrojů pro hodnocení ve vazbě na jednotlivé klíčové
kompetence.
Metodika obsahuje výrazně širší spektrum kritérií a nástrojů, než jaké mohou být reálně z časových
důvodů využívány. V této podobě bude sloužit jako podklad pro další rozvíjení hodnoticích činností
České školní inspekce a pro realizaci hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí, ale může
být inspirací také pro vedoucí pracovníky škol v jejich úsilí sledovat a hodnotit rozvoj klíčových
kompetencí ve své škole.
Ke stažení ve formátu pdf.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodika-externiho-hodnoceni-podpory-rozvoje-klico
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Právní informace
Upozorňujeme na Zákon č. 26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání
distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021
Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
onemocnění COVID-19. Tento zákon je účinný od 7. 2. 2022.
Plné znění tohoto zákona naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Doporučení k dokumentaci
Jaké dokumenty zkontrolovat v souvislosti se zdravotním stavem dítěte, žáka, studenta ve 2. pololetí
školního roku:
1. Pokud se má dítě MŠ nebo žák ZŠ účastnit „dlouhé“ školy v přírodě (delší než 5 dnů), je jednou
z podmínek účasti posudek vydaný lékařem (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.).
2. Pokud má být žák ZŠ nebo SŠ uvolněn z vyučování v předmětu tělesná výchova v průběhu celého
pololetí, musí doložit posudek registrujícího lékaře (§ 50 odst. 2, § 67 odst. 2 školského zákona).
3. Pokud se v oboru vzdělávání posuzuje zdravotní způsobilost žáků SŠ nebo studentů VOŠ a první
zařazení do praktického vyučování nebo praktické přípravy připadne na 2. pololetí školního roku,
musí před jejich zahájením proběhnout lékařská prohlídka žáků nebo studentů (§ 51 zákona
č. 373/2011 Sb., § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 a § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.).

Se školami za zelenější Brno
Vizi enviromentálního projektu společnosti SAKO Brno podpořil svým patronátem Mgr. Petr Hladík,
1. náměstek primátorky města Brna. „Se školami za zelenější Brno“ je osvětově vzdělávací program
zaměřený na žáky základních škol. Jeho ambicí je nenásilnou formou školákům vysvětlit základní
problematiku recyklace či využívání materiálů, a kromě toho je nadchnout pro smysluplné třídění.
Program projektu máme připravený na vybraných sběrných střediscích odpadu. Školy dostanou
možnost vybrat si sběrné středisko i termín, v němž jednotlivé třídy absolvují zábavnou formou
„exkurzi“, během níž se pod vedením našeho lektora dozvědí vše potřebné.
Projekt „Se školami za zelenější Brno“ bude probíhat od poloviny dubna do prázdnin a poté znovu od
září do Vánoc. Detailněji jej představíme během setkání v Enviromentálním středisku SAKO Brno.
Kontakt:
Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno, a. s., Jedovnická 2 Brno
tel. +420 602 107 608, e-mail: kacirek@sako.cz, www.sako.cz

Soutěž „Najdi maskota“
Oddělení motivačních programů Odboru životního prostředí MMB vyhlásilo od 1. ledna v rámci
kampaně #PripravBrno soutěž „Najdi maskota“. Cílem je svézt se speciálně polepenou tramvají,
která jezdí Brnem převážně na trase linky č. 1 a 12. Až do konce března najdou studenti a žáci uvnitř
tramvaje nalepeného maskota kampaně spojeného s edukací škol v oblasti klimatické změny
https://priprav.brno.cz/dokumenty/edukace-v-oblasti-zmeny-klimatu/. Jejich úkolem pak bude obrázek
maskota v tramvaji vyfotografovat nebo si s ním udělat selfie a zveřejnit to jako příspěvek na svůj
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instagramový, facebookový nebo twitterový profil pod #pripravbrnomaskot s označením
@brnomycity.
Více informací o soutěži a jejích pravidlech: https://priprav.brno.cz/soutez/
Na této mapě https://mapa.idsjmk.cz/ si lze najít tramvaj #PripravBrno (č. 1596) a zjistit, kde se právě
nachází.

Dopravní výchova pro brněnské základní školy a o dpovídající
ročníky víceletých gymnázií
Odbor dopravy Magistrátu města Brna nabízí zdarma brněnským školám tyto možnosti výuky
dopravní výchovy pro školní rok 2021/2022:
• Teoretická dopravní výchova ve školách pro 1. stupeň – celoročně, výuka 90 minut. Lektor
dochází do tříd, odpadá tak nutnost dojíždění do učeben.
• Teoretická dopravní výchova ve školách pro 2. stupeň (i pro odpovídající ročníky víceletých
brněnských gymnázií) – celoročně, semináře 45 minut. Lektor dochází do tříd, odpadá tak nutnost
dojíždění do učeben.
• Online teoretická dopravní výchova – v případě nemožnosti výuky ve škole (zavřené školy,
třída v karanténě) může výuka probíhat online prostřednictvím videokonference, výuka 45 minut.
Pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ.
• Komentované vycházky – komentované vycházky po okolí školy, během kterých si děti
prakticky procvičí pravidla silničního provozu a naučí se, jak bezpečně řešit dopravní situace po
cestě do školy. Převážně v období, kdy neprobíhá praktická výuka na dopravních hřištích. Určeno
hlavně pro žáky 1. stupně ZŠ.
• Praktická dopravní výchova Dětské dopravní hřiště Komín – duben až červen 2022, pro žáky
1. stupně ZŠ.
• Praktická dopravní výchova Dětské dopravní hřiště Řečkovice – březen až červen 2022, pro
žáky 1. stupně ZŠ.
Nově
je
spuštěna
online
rezervace
termínů
výuky
dopravní
výchovy
na
https://brnoinmotion.cz/rezervace. Více informací na https://brnoinmotion.cz/dopravni-vychova/ nebo
u projektové manažerky OD MMB Ing. P. Valtr Kneslové (+420 542 174 197,
valtrkneslova.pavla@brno.cz).

Soutěž Mladí fotografují památky
OŠML MMB upozorňuje na soutěž s názvem Mladí fotografují památky, kterou každoročně pořádá
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou
fotografie, jež budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je v České republice 20. 3. 2022.
Více informací o této soutěži naleznete na letáčku v přiložených souborech minulých čísel Školního
zpravodaje.

Krizová linka důvěry – nepřetržitý provoz
OŠML oznamuje, že Linka důvěry organizace Modrá linka má nepřetržitý provoz registrované
sociální služby. Volání na linku je dle tarifu operátora, na lince jsou 24 hodin přítomni psychologové
nebo krizoví interventi.
Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školní
zpravodaje.
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Telefonní seznam OŠ JMK
OŠML informuje, že na webu www.jmskoly.cz je zveřejněn aktuální telefonní seznam OŠ JMK platný
od 15. 1. 2022.
Tel. seznam OŠ_15012022.xlsx

Zoo Brno a SEV Hlídka
Výukové programy a exkurze v Zoo Brno
Všechny žáky a jejich učitele srdečně zveme na návštěvu zoologické zahrady. V rámci přírodovědy
nebo přírodopisu u nás můžete absolvovat některý z nabízených výukových programů. Každý program
je koncipován do dvou částí, celková délka většinou představuje dvě hodiny. Cena vstupného pro žáky
a studenty: 100 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma (1 pedagog na 10 žáků).
Kromě výukových programů nabízíme školním kolektivům také EXKURZE s průvodcem, které jsou
vhodné pro všechny věkové kategorie. Během společné dvouhodinové prohlídky vás seznámíme
s některými druhy zvířat, jejich chováním i potravou, problematikou ochrany přírody a významem
zoo. Exkurze je doplněna ukázkou některých přírodnin.
Nabídku výukových programů, včetně online rezervace najdete na:
https://www.zoobrno.cz/vzdelavani/vyukove-programy-a-exkurze

Akreditované programy na SEV Hlídka a v Zoo Brno
Na období jara jsme připravili v Zoo Brno a ve Středisku ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk
akreditované programy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na všechny nabízené
programy se zájemci mohou hlásit už nyní na mailu musilova@zoobrno.cz. Do mailu stačí uvést
jméno a příjmení, datum narození (kvůli vystavení certifikátu), organizaci. Pokud proběhne platba
fakturou, tak fakturační údaje. Všechny programy jsou určené pro pedagogy a pracovníky MŠ, ZŠ,
středisek volného času, ekologických center. Programy probíhají 4 hodiny, mezi jednotlivými bloky
jsou plánované krátké přestávky. Účastníci získají certifikát s číslem akreditace a u některých
programů i pracovní listy. Cena programu je 250 Kč. Bližší informace k jednotlivým programům
zájemci obdrží před termínem programu.

Pokusy pro nejmenší
Termín a místo konání: 19. 3. 2022 od 9:00 do 13:00 hodin ve SEV Hlídka, Brno, park Špilberk
Lektor:
Mgr. Radek Matuška
Seminář, který je teoretickou i praktickou ukázkou aktivit v oblasti chemie pro práci s nejmenšími
dětmi za využití minimálního množství pomůcek a s minimální náročností. U každého pokusu
následuje i vysvětlení postupu. Na konci akce bude každý z účastníků schopen sestavit pro děti
program v oblasti chemie a podnítit v nich tím zájem o tuto vědu a přírodu vůbec. Vhodné i pro MŠ.

Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologická exkurze
Termín konání:
1. 4. 2022 od 16:00 do 20:00 hodin a 9. 4. 2022 od 9:00 do 13:00 hodin.
Lektor:
Mgr. Kryštof Horák
Program bude kromě teoretické části na SEV Hlídka probíhat v terénu parku Špilberk, který je hojně
navštěvovaný kolektivy dětí. Účastníci se naučí nejen rozpoznávat běžné ptačí druhy žijící v této
oblasti podle morfologie, ale i podle zpěvu. Dozví se o ekologických nárocích jednotlivých druhů,
o jejich chování a o možnostech, jak ptáky s dětmi pozorovat. Na závěr lektor zodpoví dotazy
účastníků.
Na všechny zájemce o programy se budeme těšit.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II.
V návaznosti na epidemiologickou situaci budou semináře do odvolání probíhat formou online
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz přes přístup „HOST“.

O NL I NE W O RK S HO P Y P RO V E DO UC Í P E DAG O G I C KÉ P R ACO V NÍ KY
A ŘE DI T E L E Š KO L NÍ C H JÍ DE L E N
Činnost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení ve druhém čtvrtletí
kalendářního roku 2022 – pokračování webináře
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

15. března 2022 od 08:30 do 10:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci ZŠ, ZUŠ a ředitelé školních jídelen

Činnost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení ve druhém čtvrtletí
kalendářního roku 2022 – pokračování webináře
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

15. března 2022 od 11:00 do 13:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
vedoucí pracovníci MŠ

O NL I NE W O RK S HO P Y P RO P E D AG O G I CKÉ P R ACO V N Í K Y
Nadané dítě a jeho vstup do ZŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

3. března 2022 od 08:00 do 11:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
PhDr. Miloslava Svobodová
pedagogové MŠ, ZUŠ a ŠD
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Grafomotorika pro pedagogy MŠ a ŠD
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

17. března 2022 od 08:00 do 16:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Jiřina Bednářová
pedagogové MŠ a ŠD

Nadané dítě na 1. stupni ZŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

17. března 2022 od 14:00 do 17:30 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
PhDr. Miloslava Svobodová
pedagogové 1. stupně na ZŠ, ZUŠ a ŠD

Dílny a práce s nářadím v MŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

23. března 2022 od 14:00 do 16:00 hod.
ZŠ a MŠ Heyrovského 13
Mgr. Helena Hlouchová
pedagogové MŠ

O NL I NE W O RK S HO P Y P RO RO DI ČE
V případě volné kapacity se mohou na semináře přihlásit i pedagogičtí pracovníci mateřských
a základních škol.

Školní zralost
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

1. března 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Jiřina Bednářová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Výchovné vedení předškoláka k úspěšné adaptaci
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

15. března 2022 od 17:00 do 19:00
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Renata Abrahamová
rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Informace o ZUŠ
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

1. dubna 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Jana Sapáková
rodiče dětí a žáků

Připravenost dítěte na vstup do mateřské školy
Termín:
Místo:
Lektor:
Účastníci:

18. května 2022 od 17:00 do 19:00 hod.
ONLINE/MICROSOFT TEAMS
Mgr. Lenka Bínová
rodičovská veřejnost
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RŮZNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ A NABÍDKY PRO ŠKOLY
N A BÍ D KA V I DA BR NO
VIDA Brno nabízí online vzdělávání pro žáky:
SÍLA – online science show
Představení plné otázek a překvapivých pokusů, které se řídí Newtonovými pohybovými zákony. Cena
50 Kč/za žáka. Více informací:
https://vida.cz/skoly/sila?utm_source=ecomail&utm_campaign=online-predstavenipokusy&utm_medium=email&utm_term=29387&ecmid=10762
100 experimentů do školy
Pro zpestření výuky přírodovědných předmětů je připraveno 100 pokusů nebo materiálů. Vhodné i pro
žáky 1. stupně ZŠ. Více informací:
https://vida.cz/d/pokusy-do-skoly?utm_source=ecomail&utm_campaign=online-predstavenipokusy&utm_medium=email&utm_term=29387&ecmid=10762

P L AN E T Á RI U M M O RAVA
Planetárium Morava rozšířilo svou nabídku programů pro mateřské i základní školy a již přijímá
objednávky na rok 2022.
Cena za žáka je 45 Kč, délka programu je 40 až 60 minut.
Výběr z 18 filmů, zdarma lektorská činnost, doprava po Brně, bonusový film, pracovní listy k filmům.
Více informací o programech a filmech: www.planetarium-morava.cz
Kontakt:
planetarium.morava@gmail.com, tel. 704 798 853

M I L ANO V Y A KT I V I T Y
Templářův poklad pro mateřské školy
Planetárium Morava připravilo pro děti zábavný program s příběhem. Cílem tohoto programu je
vytvořit kompletní výchovně vzdělávací akci formou příběhu se zábavnými aktivitami a s úkoly
věnujícími se rytířským dovednostem a ctnostem.
Cena programu: 80 Kč za dítě (minimální částka 3.000 Kč)

Mobilní lezecká stěna a další aktivity a programy pro mateřské a základní školy
Milanovy aktivity mají možnost dovézt speciální mobilní lezeckou stěnu jako sportovní aktivitu do
hodin tělesné výchovy, jako doplňkovou aktivitu na sportovní den nebo jako program do mateřské
školy. Lezecká stěna má čtyři strany a jsou na ní jak lehké cesty se zvířátky pro děti od 3 let, tak
i složitější cesty, které jsou náročné i pro sportovce.
Více na:
www.milanovy-aktivity.cz
Kontakt:
zazij@milanovy-aktivity.cz, tel. 778 168 078
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V Ý U KO V Á L A BO RATO Ř V I RT UÁL NÍ Š KO L A
Ve výukové laboratoři je ke stažení sedm lekcí k tématům, která hýbou světem. Žáci se na nich mohou
učit pochopit znalosti z různých předmětů. Národní pedagogický institut České republiky otevírá tuto
laboratoř pod názvem Virtuální škola, je zaměřena právě na globální rozvojové vzdělávání.
Metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky jsou určeny hlavně pro 2. stupeň základních škol. Jsou
doplněny audiovizuálním obsahem z Českého rozhlasu a z České televize. Obě veřejnoprávní instituce
jsou zároveň hlavními mediálními partnery projektu, na kterém dále spolupracovaly organizace
ARPOK a Člověk v tísni. Ilustrace vytvořila Ilona Polanski.
Virtuální škola
Odkaz: https://www.npi.cz/aktuality/5823-virtualni-skola-tiskova-zprava

M UZ E UM M Ě S TA B R NA
Kasematy
Úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin
Jedna z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí v Brně. Původně úkryt vojenské posádky,
v 18. a 19. století žalář pro zvlášť těžké zločince.
Prohlídky s výkladem v češtině: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. V běžné otevírací době probíhají časově
neomezené individuální prohlídky bez výkladu průvodce, pro skupiny větší než 20 osob je v případě
zájmu nutné průvodce objednat.
Bastion – opevnění
Impozantní ukázka pevnostního stavitelství, díky němuž se Brno v roce 1645 ubránilo švédské přesile
a které Napoleon o mnoho let později raději vyhodil do povětří. Přístupné POUZE s průvodcem
v časech: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30. Sraz a nákup vstupenek na pokladně u kasemat.
Vodojemy na Špilberku

Chrám kamene
Lapidárium Muzea města Brna v opravených vodojemech na hradě Špilberk.
Přístupné POUZE s průvodcem v časech: 9.15, 11.00, 13.00, 15.00.
Sraz a nákup vstupenek na pokladně u kasemat.
Více informací: tel: 542 123 614, e-mail: kasematy@spilberk.cz

Programy ve stálých expozicích
Expozice Brno na Špilberku
Jak šlo řemeslo Brnem (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SŠ)
Expozice Od moderny po současnost
Umění v kapse 1 (Cílová skupina. MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Umění v kapse 2 (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)
Oživ obraz! / Dílna animovaného filmu (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a SŠ)

Programy k aktuálním výstavám
Hračky na Hradě
Pojďte, děti, budeme si hrát! (pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
Termín: 18. 11. 2021 – 13. 3. 2022
Poklady špilberské zbrojnice
Edukační program (Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia)
Termín: od 21. 3. 2022
Online program: www.horaher.cz
www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/
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SOUTĚŽE
D O P R AV NÍ S O UT Ě Ž M L A DÝ C H CY K L I S T Ů
BESIP zveřejnil na webových stránkách ucelený komplet informací ohledně DSMC 2022. Primárně se
počítá s možností realizovat tuto soutěž v letošním roce opět prezenční formou. BESIP – Dopravní
soutěž mladých cyklistů – 2022 (ibesip.cz) Na stránce jsou zveřejněny termíny a lokality krajských kol
vč. CF DSMC 2022. Dále jsou zveřejněny rámcové propozice soutěže, metodické a tréninkové
materiály, příp. ilustrační videa pro jednotlivé disciplíny (testy PSP, labyrint, první pomoc). Jednotlivé
přehledy termínů soutěží a jejich organizátorů v Jihomoravském kraji postupně doplňuji na stránkách:
http://www.amavet.org/index.php?q=dopravni-soutez-mladych-cyklistu

S O UT Ě Ž UČM E CH E M I I AT RA KT I V NĚ
Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé
náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.
Autoři soutěže chtějí motivovat děti k poznávání přírody, věcí, které je obklopují, a upevnění
povědomí, že bez chemie se v lidské existenci nelze obejít.
V soutěži budou přivítány projekty, které ukážou zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii.
Termín pro odevzdání přihlášek je 31. 5. 2022.
Informace k soutěži a přihláška

ŠKOLENÍ A KURZY
S T UDI UM P RO Š KO L N Í M E TO DI KY P RE V E N CE 2 02 2/ 2 0 2 3
Vzdělávací program „Studium pro školní metodiky prevence“ je studijní program realizovaný v rámci
DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou
nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Studijní program je zaměřen na získání
vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie,
adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování žáků.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro
absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle
§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Elektronické přihlášení zde: https://vimjmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak05132
Odkaz:
http://www.jmskoly.cz/organizace/vzdelavaci-institut-pro-moravu-zarizeni-pro-dalsivzdelavani-pedagogickych-pracovniku-a-stredisko-sluzeb-skolam-prispevkova-organizace/studiumpro-skolni-metodiky-prevence-250h-20222023-vim-brno

Ř E D I T E L NAŽ I V O
Dvouletý program Ředitel naživo zaměřený na pedagogický leadership přijímá přihlášky do čtvrtého
běhu. Přihlášku je možné podat na stránkách programu do 1. dubna 2022. Podle nedávno publikované
evaluační zprávy absolventi pilotního programu reflektovali vyšší spokojenost se svou profesí, také
pedagogové na jejich školách pociťují pozitivní změny. Na základě zkušeností z prvních tří běhů
programu připravuje Ředitel naživo ve spolupráci s NPI a MŠMT inovované kvalifikační studium pro
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ředitele škol a školských zařízení s názvem Lídr školy. Oproti standardnímu kvalifikačnímu studiu
bude mít dvojnásobnou časovou dotaci. Přihlašování začne v březnu 2022 a první běh odstartuje
v září 2022.
Odkaz:
https://www.eduin.cz/clanky/da-se-vychovavat-pohlavkem-vyzkumy-z-poslednich-30-letukazuji-ze-je-to-presne-naopak/

C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Poradna V klidu o výchově
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

dle individuální domluvy
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
350 Kč/55 minut
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/poradna-v-klidu-o-vychove/

Poradna V klidu o neklidu
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

dle individuální domluvy
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno nebo ONLINE
350 Kč/55 minut
https://www.neklidne-deti.cz/programy/poradna-v-klidu-o-neklidu/

Program Háďata: program pro rodiče s hyperaktivními a neklidnými dětmi
Termín:
Místo:
Cena:
Odkaz:

duben až květen, vždy ve čtvrtek v čase 16:30–17:30 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
130 Kč/ setkání
https://www.neklidne-deti.cz/programy/hadata/

Program AHA Studio
Termín:
Místo:
Anotace:

Cena:
Odkaz:

vždy ve čtvrtek 1 x za 14 dní v čase 15.45–16.30 hod. nebo 16:45–17:30 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Podpořte své neklidné dítě v dovednosti učit se a dejte mu větší šanci na školní
úspěšnost. Děti pracují v malé skupince s využitím poznatků Feuersteinovy metody
kognitivního obohacování, která umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro
zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.). V AHA studiu se neučíme, my se
učíme učit.
200 Kč/ setkání
https://www.neklidne-deti.cz/programy/aha-studio/

Kurz Jak vychovávat dítě s ADHD?
Termín:
Místo:
Anotace:

Odkaz:

sobota 26. 3. 2022, 9.00–16.00 hod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
Máte doma hyperaktivní či neklidné dítě a kladete si otázku, jak vychovávat dítě
s ADHD? Pak si určitě nenechte ujít náš kurz. Získejte informace a zjistěte
zajímavosti o problematice ADHD. Probereme hlavní potíže spojené s ADHD a také
možnosti, jak je ovlivnit.
https://www.neklidne-deti.cz/kurzy/jak-vychovavat-dite-s-adhd/
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P ŘÍ P RAVA T E P L Ý C H P O K RM Ů
Přípravný letní kurz k vykonání profesní zkoušky
Termín konání:
10. – 12. 8. 2022
8.00 – 16.00 (ST – PÁ) teorie
16. – 18. 8. 2022
8.00 – 16.00 (ÚT – ČT) odborný výcvik
27. 8. 2022
závěrečná zkouška
Dle novely zákona č. 179/2006 Sb., je možné na základě tří profesních kvalifikací (Příprava minutek,
Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně) a úspěšného složení kvalifikačních
zkoušek před autorizovanou osobou získat úplnou profesní kvalifikaci KUCHAŘ a po zkoušce na
stanovené škole i výuční list.
Místo konání kurzu:
vzdělávací středisko NcM, Antonína Macka 2, 612 00 Brno
Kurzovné:
9.800 Kč, závazné přihlášky do 24. 6. 2022 (počet účastníků omezen)
Kontakt: NcM vzdělávací středisko, Antonína Macka 2, 612 00, e-mail dita@ncm.cz, www.ncm.cz,
tel. 543 239 124, 606 503 081, Bc. Dita Ochmannová

ŠKOLY ŠKOLÁM
Z ÁP I S DO M Š A Z Š L O G O P E D I C KÉ B R NO
Ředitel Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234, oznamuje, že zápis žáků do
1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech:
7. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin,
8. dubna 2022 od 13:00 do 16:00 hodin
na adrese: Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 339/234, 637 00 Brno-Jundrov.
Bližší informace naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla Školního
zpravodaje.

N A BÍ D KA Z AM Ě S T NÁ NÍ
Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace
hledá vyučenou kuchařku od 1. 4. 2022 na 8 hodin.
Kontakt:
tel. 549 273 307, e-mail: sk.ms.karnikova@seznam.cz
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace
hledá vedoucí kuchařku s možností půlročního zapracování pod vedením současné hlavní kuchařky.
Nabídky včetně životopisu posílejte na e-mail Skolkanadvorni@seznam.cz
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
hledá do školní kuchyně na hlavní pracovní poměr kuchařku, požadujeme vyučení a praxi v oboru.
Nástup dle dohody, nejlépe v polovině měsíce srpna.
Kontakt:
tel. 549 271 551, e-mail: ostrizkova@zshudcova.cz

*

*

*
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